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Zonder vrijwilligers geen hospice
Met het intreden van de lente is het tijd voor een nieuwe
nieuwsbrief, waarin we u weer een stukje achter de
schermen mee laten kijken bij de Stichting Hospice
Hoeksche Waard.
Bij Hospice Hoeksche Waard werken ongeveer tachtig
vrijwilligers mee om onze gasten de best mogelijke kwaliteit
van leven te geven in de laatste fase van hun leven.
In deze nieuwsbrief komen een vrijwilliger van het eerste
uur, maar ook een recent begonnen vrijwilliger aan het
woord. Zij vertellen u over hun indruk van het werk als
vrijwilliger in de hospice. Zonder vrijwilligers zou de hospice
niet kunnen bestaan. Onze grote waardering gaat uit naar
hun inzet!
Wij zijn ook zeer blij met de vaste steun van onze
vriendleden en natuurlijk alle mensen, bedrijven, kerken en
instellingen die de hospice ondersteunen. In de nieuwsbrief
wordt nader ingegaan op hetgeen er wordt gedaan met uw
bijdragen.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers en de verkregen giften
en niet te vergeten onze kundige medewerkers, kunnen wij
ons werk blijven doen. Gelukkig weten we van onze gasten
en hun naasten dat zij de door onze verleende zorg zeer
waarderen. Toch willen wij ons blijven verbeteren en streven
wij er naar om in 2019 het PREZO keurmerk te behalen.
Door bestuur en medewerkers wordt inmiddels hard
gewerkt om dit doel te halen. Tenslotte meld ik u nog dat
het sinds 1 januari 2018 mogelijk is om vrijwillige palliatieve
zorg bij mensen thuis te ontvangen via onze stichting.
De coördinatoren en een vrijwilliger van de Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg vertellen u daar meer over in
deze nieuwsbrief. En als u na het lezen nog meer wilt weten
over onze hospice, dan kunt u natuurlijk naar een van onze
informatiedagen komen. In de nieuwsbrief kunt hierover
informatie vinden. Namens het bestuur, alle medewerkers
en alle vrijwilligers van de hospice wens ik u veel leesplezier!

Marc van Dijk,
voorzitter Hospice Hoeksche Waard

Wat doen we met uw giften?
Dankzij de giften die wij ontvangen, hebben wij ook de afgelopen periode weer een aantal wensen in vervulling laten gaan,
zoals de aanschaf van een leesloep met lamp, een airfryer voor in de keuken, een bladderscan, een nieuwe linnenkast voor in de
badkamer en een cijferslot voor op de medicijnkast. Daarnaast wordt een deel van de giften bestemd voor de exploitatie van de
hospice, onderhoud en inrichting en het jaarlijkse uitje voor onze vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet (zo brachten
wij afgelopen jaar een interessant en gezellig bezoek aan ‘CORPUS’).
Maar natuurlijk blijft er altijd nog wat te wensen over, zoals nieuwe zonwering aan buitenzijde van het pand, verhoogde
toiletpotten en een nieuw oproep/-alarmeringssyteem. Het raakt ons telkens weer als we merken dat u onze hospice een warm
hart toedraagt. Hierdoor stelt u ons in staat om bovengenoemde zaken te realiseren. Steeds opnieuw worden wij dan ook verrast
door hartverwarmende initiatieven van instanties en particulieren die ervoor zorgen dat wij onze gasten in een huiselijke sfeer
geborgenheid en comfort kunnen bieden in hun laatste levensfase.
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Twee mannelijke vrijwilligers aan het woord:
Pleun Kruidenier en Wim Andeweg

Pleun Kruidenier is sinds een half jaar
vrijwilliger bij Hospice Hoeksche Waard:
“Iedere keer als er een aankondiging
in het Kompas stond van een Open
dag zei ik tegen mijn vrouw we gaan
eens kijken. We waren nieuwsgierig,
maar je stapt er niet zo maar binnen”.
Pleun heeft uiteindelijk toch de stap
genomen en deed samen met zijn
vrouw de opleidingscursus. Hij is
zestig jaar, komt uit het onderwijs en
doet veel vrijwilligerswerk: “Ik heb het

in Zuid-Beijerland, dat is van ons, zo
voelde dat. Ik heb twee linker handen
wat betreft de zorg, daar komt niks
van terecht dacht ik nog. Maar ook ik
heb me er van het begin af aan thuis
gevoeld. Ik doe alles: een lekkere lunch
klaarmaken voor een gast, mensen naar
bed helpen, kastjes bijvullen of hier en
daar een klein klusje”.
Pleun: “Ik draai alle diensten mee om
te kijken wat het best bij me past. Ik
ga twee keer per week. In het begin
sta je met twee linkerhanden, maar
gewoon alles proberen. Je moet me
niet opjutten en als iets echt niet lukt,
zoals hoeslakens strijken bijvoorbeeld”,
zegt hij lachend, “dan laat je het liggen
voor de dienst erna. Je kunt gewoon
kiezen wat je ligt. Je bent altijd met zijn
tweeën, dus samen los je op hoe je iets
aanpakt. Soms is iemand gewoon beter
of sneller met iets. Dat gaat altijd heel
natuurlijk, jij doet dit, ik doe dat”.
Groeiend vertrouwen
Binnen de hospice zijn zo’n zestig
vrijwilligers werkzaam, daar zitten tien
mannen bij. Hoe reageren gasten op
jullie? Anders dan op een vrouw?
Wim: “Sommige gasten, vaak mannen,

“Een overlijden daar wen je eigenlijk nooit aan,
het is zo onomkeerbaar, zo definitief ”
gevoel dat ik er al veel langer ben, het
voelt heel goed in de hospice”.
Gewoon proberen
Wim Andeweg is een vrijwilliger van
het eerste uur: “Ik was al voor de
oprichting betrokken bij de hospice.
Tijdens een braderie in Zuid-Beijerland,
zo’n dertien jaar geleden, stond er een
kraam van de hospice op de dijk. Mijn
vrouw Sjoukje en ik namen wat folders
mee en zo rolden we erin”. Wim is nu
tachtig en heeft een schildersbedrijf
gehad. Wat trok jullie zo aan? “Het is
iets goeds, daar gaan we achterstaan
zeiden we tegen elkaar. Én het was

vinden het prettig om een praatje
met mij te maken en als je dat merkt,
dan ga ik langs die gast en dan doet
de andere vrijwilliger iets anders. Het
gaat er ook om dat je een klik hebt met
iemand. En vaak als iemand er langer is,
groeit het vertrouwen”. Pleun: “Als het
gaat om lichamelijke verzorging, dat is
misschien makkelijker tussen vrouwen
onderling. Meer vertrouwd. Ik was van
de week met een vrouwelijke collega
bij een heel onrustige mevrouw. Zij
raakte haar aan om haar gerust te
stellen en daar reageerde zij heel goed
op. Ik zou dat als man niet zo gauw
doen. Ook niet bij een man trouwens.

Gezien de diversiteit aan gasten is
het wel belangrijk dat er ook mannen
zijn. Je hebt soms makkelijker een
gespreksonderwerp”.
Goede coach
Wim: “Een overlijden daar wen je
eigenlijk nooit aan, vanaf het begin zijn
er 450 gasten bij ons geweest”. Pleun:
“Het is zo onomkeerbaar, zo definitief.
De eerste keer, toen was ik er nog maar
net, dat deed wel iets met me, zeker
toen de kist werd binnengebracht.
Maar ik had een hele goede coach
vanuit de hospice, die zag dat ik het
moeilijk had. Gaat het wel, wil je wat
drinken, vroeg ze. Die hield me goed
in de gaten. De tweede keer weet je
wat er gaat gebeuren, dan is het al
anders”. Wim: “Het werk in de hospice
heeft me ten goede veranderd, ik sta
meer open voor de dingen die anderen
meemaken. Ik heb een omschakeling
gemaakt. Het kan ook door de leeftijd
komen hoor”, besluit hij.

Dank je wel geleende schouder
dat ik even binnen mocht
dat ik even klein mocht wezen
dat een hand de mijne zocht.
Dank je wel troost zonder
woorden
voor het simpele stille zijn
voor het trachten mee te dragen
van dezelfde zielepijn.
Dank je wel geleende oren
open voor mijn jammerklacht
open voor mijn diepste wanhoop
luisterend naar de halve nacht.
Dank je wel dat toen ik woedend
vroeg: heb ik dit nu verdiend
jij alleen mijn haren streelde.
Dank je wel, jij bent een vriend.
Uit: Aanwezigheid in afwezigheid
- Een lotgenote
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Samenwerking terminale zorg Hoeksche Waard
Sinds 1 januari 2018 vallen de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
onder het bestuur van Stichting Hospice
Hoeksche Waard. Deze organisatie
biedt vrijwillige zorg en ondersteuning
aan terminale mensen (en hun
mantelzorgers) in de thuissituatie.
We spraken met Conny Vriens en Ellis
Verheul, beide coördinator bij de VPTZ,
en Sonja van der Hooft, zowel vrijwilliger
bij onze hospice als bij de VPTZ.
VPTZ
De VPTZ Nederland is een landelijke
koepelorganisatie. De afdeling Hoeksche
Waard bestaat al 20 jaar en viel tot nu
toe onder Careyn. Deze samenwerking
versterkt beide organisaties op het
gebied van naamsbekendheid, het
promoten van palliatieve zorg en
scholing van vrijwilligers. Er zijn veel
overeenkomsten tussen de VPTZ en
de hospice maar er zijn ook duidelijk
verschillen, vertellen Ellis en Conny.
De belangrijkste overeenkomst is ‘er

VPTZ naar een patiënt toe gaat, bén je te
gast. De patiënten worden aangemeld
via de thuiszorg en Conny of Ellis gaan
langs voor een intake-gesprek. Zo krijgen
zij een indruk van wat er nodig is. Daarna
gaan zij op zoek naar een vrijwilliger die
goed bij de persoon en situatie past. Een
echte uitdaging volgens Ellis en Conny.
Sonja vertelt dat het iedere keer weer
spannend is wie en wat je tegenkomt bij
iemand thuis. De mensen die aangemeld
worden, zijn uitbehandeld maar hoeven
geen indicatie te hebben van een levensverwachting van maximaal 3 maanden.
Verschillen
In een thuissituatie zijn de voornaamste
taken van de vrijwilliger klein huishoudelijk en verzorgend: een washand, een
kopje thee, de afwas, een stukje voorlezen
of een eindje wandelen. Daarnaast
natuurlijk ‘er zijn’ voor de patiënt en
hun naasten met een luisterend oor
en een helpende hand. In de hospice
hebben de gasten 24 uur per dag zorg

“De patiënten worden aangemeld via de thuiszorg
en Conny of Ellis gaan langs voor een intake-gesprek.
Zo krijgen zij een indruk van wat er nodig is.
zijn’ voor mensen in de laatste fase van
hun leven. In de hospice draait het om
onze gasten en komen vrijwilligers
naar de hospice toe om samen met de
verpleegkundige en de coördinator zorg
te bieden. Als je als vrijwilliger voor de

en in de thuissituatie gaat het om een
aantal uren zorg per dag. De vraag
naar aanwezigheid is wisselend. Soms
gaat het om een paar uur per week
en soms is het fijn wanneer er iedere
dag een vrijwilliger langskomt. Ook als

mensen vanuit de thuissituatie naar
een verpleeghuis gaan, gaat deze zorg
door. Mensen kunnen zich dan ook
alleen en eenzaam voelen. In de hospice
worden de taken van de mantelzorgers
overgenomen en in de thuissituatie
ondersteun je deze.
Nog een verschil is dat de vrijwilligers bij
de VPTZ geen vaste diensten hebben én
dat ze alléén naar de patiënt toe gaan.
In de hospice ben je samen en draai je
vaste diensten. Sonja verwoord het heel
mooi: “Thuis sterven is het mooist, maar
soms kan het niet. De hospice is dan een
mooie omgeving waar de gast liefdevol
wordt verzorgd. Om daar een bijdrage
aan te leveren is fantastisch”.

Hospice gaat voor kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg!
Als Hospice Hoeksche Waard hebben
wij kwaliteit van zorg hoog in het
vaandel. We vinden het belangrijk dat
onze gasten in hun laatste levensfase
de best passende zorg krijgen. Om
iedereen te kunnen aantonen dat we
zeer goede zorg leveren willen we
in aanmerking gaan komen voor het

kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg.
PREZO staat voor: PREstaties in de ZOrg.
Het mooie van dit kwaliteitssysteem is
dat onze gast centraal wordt gesteld.
Continue wordt gekeken: hoe ervaart de
gast (en zijn/haar naasten) het werk van
de medewerkers, de vrijwilligers en de
organisatie. Oudere kwaliteitssystemen

legden vaak de nadruk op processen
en protocollen. In dit nieuwe kwaliteitssysteem ligt de nadruk meer op het
gevoel van de individuele gast en zijn
naasten. Voor ons gevoel meer passend
zoals wij in onze hospice willen werken:
met aandacht voor onze gasten en hun
naasten.
Vervolg zie pag. 5
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Vervolg van pag. 4
USD
Een hulpmiddel om de gast zelf aan
te laten geven wat hij/zij zelf ervaart is
het Utrecht Symptoom Dagboek (USD).
Dit is een formulier met daarop 12
symptomen die vaak voorkomen in de
palliatieve fase, zoals pijn, benauwdheid,
angst, depressie. Gasten geven op een
schaal van 0 tot 10 aan hoeveel last ze
ergens van hebben. Aan de hand van dit
formulier gaat de verpleegkundige (en
evt. de huisarts) in gesprek met de gast
om te kijken wanneer en hoe iets aan de
problemen gedaan kan worden.
We werken nu enige tijd met het USD

en we merken dat de tijd die genomen
wordt voor het nagesprek over het
ingevulde formulier door de gasten als
zeer prettig wordt ervaren!
‘1 week na opname’-gesprek
Een ander punt dat we naar aanleiding
van het nieuwe kwaliteitssysteem
geïntroduceerd hebben is het ‘1 week
na opnamegesprek’. Voorheen vond het
eerste officieel evaluatiemoment in de
hospice pas plaats na 6 weken.
We hebben besloten om nu het ‘1 week
na opnamegesprek’ te introduceren.
Eén week nadat de gast is opgenomen
wordt er een gesprek ingepland met de
gast, diens naasten, de verpleegkundige

en de coördinator. Gevraagd wordt
of de gast zich thuis voelt, of er nog
bepaalde wensen zijn en of er nog
onduidelijkheden zijn. De eerste
gesprekken zijn gevoerd en we kijken
of aanpassingen noodzakelijk zijn. Het
6-wekelijks evaluatiemoment blijft ook
bestaan. En bij dit gesprek is ook altijd de
arts aanwezig.
Zo kijken we steeds aan de hand van
het kwaliteitssysteem welke
aanpassingen we in de organisatie
kunnen doorvoeren. Zo voldoen we
steeds meer aan het kwaliteitssysteem
PREZO waarbij we onze gasten centraal
blijven stellen.

Informatiedagen
Voorgaande jaren hadden we in de
hospice altijd 1 of 2 keer per jaar een
open dag op een zaterdag. Vorig jaar
augustus zijn we gestart met een andere
opzet: iedere 2 maanden houden
we op een doordeweekse dag een
informatieochtend/-middag.
Geïnteresseerde mensen worden in het,
naast de hospice gelegen, Koetshuis
ontvangen door de vrijwilligers met
koffie en wat lekkers. Daarna verzorgt
een van de coördinatoren een
presentatie. Als de situatie het toelaat
krijgen de mensen ook een rondleiding

in kleine groepjes door de hospice.
De bezoekers van de informatieochtend/middag hebben diverse achtergronden.
Soms zijn het mantelzorgers met
een ernstig zieke partner/familielid.
Soms zijn het mensen die overwegen
vrijwilligerswerk te gaan doen. Anderen
rijden regelmatig langs en willen nu
toch wel eens meer weten wat er in de
monumentale boerderij precies voor
zorg wordt gegeven.

Ook meldden enkele mensen zich na het
bezoeken van de informatieochtend/middag aan als vriendlid (donateur).

Een journalist van HW Exclusief bezocht
een informatiemiddag en maakte
daarna een mooi artikel voor in de krant.

U bent van harte uitgenodigd en neem
gerust uw vrienden, buren of kennissen
mee!

In 2018 gaan we verder met de
informatieochtenden/-middagen.
De volgende data zijn hiervoor gepland:
• woensdag 23 mei om 10.30 uur
• dinsdag 18 september om 14.00 uur
• donderdag 15 november om 14.00 uur
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Colofon
Nieuwsbrief HHW is een uitgave van Stichting
Hospice Hoeksche Waard en verschijnt in
ieder geval 1 x per jaar.
Hospice Hoeksche Waard
Dorpzigt 1
3284 CA Zuid-Beijerland
Tel: 0186 - 660410
E-mail: info@hospicehoekschewaard.nl
Website: www.hospicehoekschewaard.nl
Vriendenadministratie:
Mw. Caroline Wols
Tel: 06 - 27428256
E-mail: c.wols@hospicehoekschewaard.nl
Voor giften:
NL18RABO0137230869 t.n.v.
Stichting Hospice Hoeksche Waard
Redactie:
José van Gameren
Vormgeving:
Studio XJ6
Drukwerk:
Quadraat, Oud-Beijerland

Ook dit jaar hopen we weer veel te kunnen genieten van ons buitenverblijf.
Met een voorjaarszonnetje is het hier heerlijk vertoeven.

Vrienden van Hospice Hoeksche Waard
U kunt het werk van Stichting Hospice Hoeksche Waard ondersteunen door vriend te worden van de hospice of u kunt eenmalig
een gift overmaken naar bankrekeningnummer NL18RABO0137230869 o.v.v. ‘Eenmalige donatie’.
U kunt zich aanmelden als vriend door onderstaande strook op te sturen naar Mw. C. Wols, Hoeksedijk 37, 3299 AC Maasdam.
Aanmelden kan ook telefonisch: 06 - 27428256 of per email: c.wols@hospicehoekschewaard.nl U ontvangt dan bericht van ons.

Naam en voorletters:

................................................................................................................ (M/V)

Adres:

................................................................................................................

Postcode & woonplaats: ................................................................................................................
Telefoonnummer:

................................................................................................................

E-mailadres:

................................................................................................................

Datum:

................................................................................................................

Handtekening:

................................................................................................................
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